


 
          

 

   3 في األسبوع  عدد الحصص مسارت الثانوية  الصف  ( 1-1)  علم البيئة المادة  هـ 1443، العام الدراسي   الثان املقرر، الفصل  جدول توزيع  
 

  األسبوع الرابع     األسبوع الثالث     األسبوع الثاني   األسبوع األول   األسبوع

       1/5  الحصة
25/1 

2/5        3/5        4/5        5/5         8/5       
25/1 

9/5        10/5       11/5       12/5        15/5      
25/1 

16/5       17/5       18/5       19/5        22/5      
25/1 

23/5       24/5       25/5       26/5       
ي  1-1  علم البيئة   1-1       1

ي العالقات المتبادلة ف 
 تقويم الفصل   2-1       إجازة نهاية أسبوع مطولة  النظام البيئ 

ي المجتمع الحيوي العالقات  1-1  الغالف الحيوي  1-1  2
 تدوير المواد   3-1  ) السالسل، الشبكات( نماذج انتقال الطافة    2-1  المتبادلة ف 

ي  2-1  مستويات التنظيم   1-1  3
ي النظام البيئ 

 + النيتروجين  األكسجي   والكربونتا دور   3-1  نماذج انتقال الطاقة ) األهرام(  2-1  الطاقة ف 

4         

5         

  األسبوع الثامن     األسبوع السابع    األسبوع السادس    األسبوع الخامس   األسبوع

      29/5  الحصة
25/1 

30/5       1/6        2/6        3/6         6/6        7/6        8/6        9/6        10/6        13/6       14/6       15/6       16/6       17/6        20/6       21/6       22/6       23/6       24/6       
ي  1-2  إجازة منتصف الفصل الثاني    دورة الفوسفور   1-3  1

ية  2-2  التعاقب البيئ   المناطق الحيوية البر

ي   1-2  إجازة منتصف الفصل الثاني    + تقويم الفصل تقويم الفصل   1-3  2
ية  2-2  2التعاقب البيئ   المناطق الحيوية البر

ية  2-2  إجازة منتصف الفصل الثاني    علم بيئة المجتمعات الحيوية   2-1  3  تقويم الفصل  2-2  المناطق الحيوية البر

     إجازة منتصف الفصل الثاني      4

     إجازة منتصف الفصل الثاني     5

  األسبوع الثاني عشر     األسبوع الحادي عشر     األسبوع العاشر    األسبوع التاسع   األسبوع

       23/7       22/7       21/7       20/7       19/7        17/7       16/7       15/7       14/7       13/7        10/7        9/7        8/7        7/7        6/7         2/7        1/7       29/6       28/6       27/6  الحصة
ية   2-3  خصائص الجماعة الحيوية   1-3  لمالح األنظمة البيئية للماء ا  3-2  األنظمة البيئية المائية  3--2  1  نمو الجماعة البشر

ي  2-3  العوامل المحددة للجماعة  1-3  األنظمة البيئية للماء المالح  3-2  األنظمة البيئية للماء العذب  2-3  2
 اتجاهات النمو السكان 

ي  2-3  معدل النمو وأنماط التكاثر  1-3  + اختبار مقنن تقويم الفصل  3-2  البيئية االنتقالية  النظمة  2-3  3
 اتجاهات النمو السكان 

 إجازة نهاية أسبوع مطولة       إجازة نهاية أسبوع مطولة   4

 إجازة نهاية أسبوع مطولة       اية أسبوع مطولة إجازة نه   5

  االجازات أثناء الفصل الدراسي    األسبوع الثالث عشر   الحصة 

1  26/7       27/7       28/7       29/7       30/7        3/8 4/8 5/8 6/8 7/8   

             15/5                     إجازة نهاية أسبوع مطولة  اختبارات نهاية الفصل  الدراسي    تقويمات متنوعة   2

   10/6 -     6/6   إجازة منتصف الفصل الثاني

 7/ 2    -     1/7   إجازة نهاية أسبوع مطولة

 7/ 23  -     22/7   إجازة نهاية أسبوع مطولة

  اختبارات نهاية الفصل  الدراسي    اختبارات نهاية الفصل  الدراسي    3

4      

5      
 

 

  المدرسة:  مديراسم   اسم المشرف التربوي:   اسم المعلم: 

  توقيعه:   توقيعه:   توقيعه: 


